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সাকতেলু আতংক কসেশষ কেু ভাুতীয় কহ�ু কাপুরষ আকিবু রিয ই লােিু 

একজ  িহা  সীুয উপিহােদশ কসেশষ কা�ীকু �াধী তাকািীেদু একজ  

��পুরষ কিা�াু িুহা�াদ ইকলয়া  কা�ীকু ুহ.।  

জ� ও জ��া -  

কিা�াু িুহা�াদ ইকলয়া  কা�ীকু ুহ. ১৯৬৪  ােলু ১০ই েফ�য়াকু 

পাকক�া  মকধকৃত কা�ীেুু  ািহা ী উপতদকাু কসবুেু  আকদ কিুপুুর 

জ��হণ কেু ।  

কশকাদীকা- 

ইকলয়া  কা�ীকু ুহ. ই লািাসােদু আ�ািা ইকসাল উ�ু� কস�কসদদালেয় 

গণেরাগােরাগ কসষেয় কড�ী ১ি সষব মধদয়   িাম কেু । মতঅপু কজহাকদ 

কারব্েিু কাুেণ কতক  আু পড়াশ া চাকলেয় েরেত পােু  ক ।  

কজহাকদ জীসে ু শর- 

পাকক�াে ু রভাসশালী কজহাকদ  ংগঠ  েতহকুেক তােলসা  এু উিাু কিকডয়া 

কতৃবক রকাকশত এককি রস� ম ু ােু- “কাক�ু ও আফগাক �াে ু 

িুজাকহকদ েদু িেতয কতক  একজ   তদসাদী এসং  ৎ চকুে�ু িুজাকহকদ  

কছেল য করক  ১৯৮০  ােল ুাকশয়াু কসরেে আফগা  কজহােদয ভাুেতু কসরেে 

কাক�েু ও এখ কাু  সেচেয় সড় তাগত আেিকুকাু কসরেে কজহােদ মে ক 

কুুসাক  কদেয়েছ । আ�াহ শহীদ ইকলয়া  কাক�কুু উপু ুহিত সষবণ কর । 
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৪২ সছু সয়ে ু ইকলয়া  কাক�কু ুহ. আজাদ কাক�েুু কতকল এলাকাু 

মকধসা ী কছেল । কতক  তাু  িেয়ু ে ুা  ািকুক কসষয়ক কশকক এসং 

একজ  েগকুলা রুেেু কসেশষজ কছেল । ুাকশয়াু দখলদাুেদু কসরেে 

কজহােদ কতক  তাু এক েচাখ আ�ােহু ুা�ায় েকাুসাক  কেুেছ য কক� 

আ�াহু ুা�ায় তাঁু  দৃঢ়তা ও  ��তায় কখ ই কিকত হয় ক । কতক   স িয় 

আ�াহু ুা�ায় শাহাদাত খুেজ েসকড়েয়েছ ।” 

তাঁু  �েকব উইকককপকডয়ােত রকদও েলখা আেছ কতক  পাকক�া ী ে  াসাকহ ীু 

“এ এ কজ”এু একজ  কিাে�া কছেল য কক� আিুা েকা  ক ভবুেরাগদ 

 ুে� জা েত পাকুক । তেস পাকক�া ী আকিব ভাুেতু কসরেে েসশ ককছু 

লড়াইেয় তাঁু  ে্েক েকৗশল �হণ কেুকছলয রা এই সইেয়ু েশেষ উে�খ কুা 

হেস।  

েখাুা া  ে্েক রতদাসতব - 

পাকক�াে ু রভাসশালী কজহাকদ  ংগঠ  েতহকুেক তােলসা  এু উিাু কিকডয়া 

কতৃবক রকাকশত এককি রস� ে্েক জা া রায়- “আফগাক �াে  ুাকশয়াু 

পুাজেয়ু পুয শহীদ ইকলয়া  কা�ীকু ুহ. এসং উ াু িত আুও শত 

িুজাকহকদ  শাহাদাত সুণ ও কা�ীেুু িু লিা েদুেক গর পুজাকুেদু হাত 

ে্েক �াধী  কুাু লেক কা�ীেুু কদেক কফেু এে কছেল । েরেহতু শহীদ 

ইকলয়া  কা�ীকু একজ  দক মকভজ কিা�াু কছেল য হয়ত ে  কাুেণই 

ক ুাপ�া  ং�া উ াু �াধী ভােস কাজ কুািা উপরু� িে  কেুক । তাঁেক 

সলা হল ের  কতক  কা�ীকুেদু  াহারদ কুা ে্েক কসুত ্ােক য কক� কতক  
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কণবপাত কেু ক । এসং েরেহতু আ�াহু ুা�ায় কজহাদ কুােক কতক  মকধক 

ভােলাসাে  য তাই কতক  কখ ও এ কজহােদ েরাগ কদেত ইত�ত কেু ক ।  

 তু  কজহাকদ দেলু রকত�া- 

১৯৯১  ােল কতক  কা�ীেু “ল�েু হুকাতুল কজহাদ আলই লািী”  ািক 

দেল েরাগ েদ  কক� কেয়ক সছু পু দেলু উপু রাকত�াক ক হ�েকপ 

্াকায় কতক  দলকি েছেড় েদ  এসং রাকত�াক ক হ�েকেপু সাইেু কগেয় 

“হুকাতুল কজহাদ আলই লািী ৩১৩ ক�েগড” রকত�া কেু য রা এি  িজসুত 

আ্িণা�ক মপােুশ  চালায়য ের কেয়ক িাে ু িেধদই ভাুতীয় ে  াসাকহ ী 

এই দেলু  াি শ েল েকঁেপ উঠত। েসকশু ভাগ মপােুশে  কতক  ক েজই 

শাহাদােতু রসল আকাংখা ক েয় েরাগ কদেত । তাঁু এ মতুল ীয় জরসাু জ দ 

 া্ীেদু িেধদও তাঁু  এককি কসেশষ �া  কছল।” 

কা�ীু �াধী তা কস�স চলাকালী   িেয় ৩১৩ ক�েগড  বকলত এককি আ�রব 

কজহাকদ দল কহে েস হুকাতুল কজহাদ আলই লািীু (HUJI) পকুকচকত কছল। 

এই দলকি দককণ একশয়াু  সেচেয় শক�শালী দল কহে েস আ�রকাশ কেু 

এসং আফগাক �া য পাকক�া য কা�ীুয ভাুতয ে পাল ও সাংলােদশ সদাপী 

এককি শক�শালী কজহাকদ ে িওয়াকব গেড় তুলেত  ি্ব হয়।  

ক আইএ-ু সাতবা িেতয ২০০৮  ােলু  েভবু িাে  গকিকেয়ক জংগী কতৃবক 

ভাুেতু িুবাই শহেু ের হািলা  ংঘকিত হেয়কছলয তােদু এধুেণু হািলা 

চালাে াু িত  কিতা ুেয়েছ সেল ক আইএু  CIA) দাসী। 
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 �াক ত পাঠকেদু েজে  ুাখা উকচতয ইকলয়া  কা�ীকু ুহ... জীস ী  �েকব 

খুস কিই জা া েগেছ এসং রতিুকু জা া েগেছ তাু মকধকাংশ ত্দই 

ম ংগকতপূণব। তাই আিুা ক ভবুেরাগদ  ু� ছাড়া েকা  ত্দ �হণ ককুক ।   

রাইেহাকয রায়শই ওয়া�ব ইেেকলেজজ এেজকজ তােক ক েয়  া া কসসৃকত রদা  

কেু ্ােক েরয কতক  কসে�ু একজ  ম দতি িাুা�কয কিবতৎপু ও  ফল 

েগকুলা কলডাু।  

আল হাকদদ মপােুশ -  

১৯৯৪  ােল কতক  ভাুেতু ুাজধা ী  য়াকদ�ীেত আল-হাদীদ মপােুশে ু 

ে তৃ� েদ য রাু উে�শদ কছল তাু ককছু কজহাকদ  হকিবীেক িু� কুা। তাু 

২৫ জে ু এককি দেল েডপুকি পেদ কছেল  শায়খ উিাু  াঈদ (২০০২  ােল 

কুাচীেত মপহত ইউএ  কুেপািবাু ডদাক েয়ল পােলবু মপহুণকাুী)।  

এই দলকি ল� য আেিকুকা রু�ুা� ও ই ুাইেলু  াগকুক  হ েসশককছু 

কসেদশীেক মপহুণ কেু। তােদুেক কদ�ীু মদূেু গাকজয়াসােদ ক েয় রাওয়া 

হয়। এুপু তাুা ভাুত  ুকাুেক দাসী জা ায়য তাুা ের  তােদু 

 হকিবীেদু িুক� রদা  কেু কক� তাু সদেল ভাুতীয় সাকহ ী তােদু েগাপ  

আ�া ায় আঘাত হাে । শায়খ উিাু আহত মস�ায় ধুা পেড় । (পুসতবীেত 

ইক�য়া  এয়াু্াফি হাইজদােকু িাধদেি মপহত রা�ীেদু  াে্ কসক িয় 

চুক�ু কভক�েত তােক িুক� েদওয়া হয়।) ইকলয়া  মকত মস�ায় পাকলেয় েরেত 

 কি হ । 

ভাুেতু কাুাগােু- 
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একসাু ভাুতীয় ে  াসাকহ ী তাঁেক দখলকৃত কাক�ু ে্েক তাঁু এক  া্ী 

 া র�াহ ি  ুু লাংুাইল (আ�াহ তাঁেক েজল ে্েক আজাদ কর )  হ 

ে�ফতাু কেু। ভাুতীয় ে  াসাকহ ী দুজ েকই েজেল পাঠায়। তাঁেক দু সছেু 

ভাুেতু কসকভ� েজেল ুাখা হয় এসং এককদ  মসেশেষ তাঁু  া্ী  া র�াহ 

ি  ুু লাংুাইল েজেল ্াকা মস�ায় আ�াহু  াহােরদ কতক  েজল েভেঙ 

পাকলেয় রা । ভাুতীয় েজল ে্েক পালাে াু পু কতক  কসেশষ খদাকত লাভ 

কেু । কা�ীু কজহােদু উপু েলখা রকাশ াগেলােত তাঁেক একজ  সীু 

 ায়ক কহে েস আখদাকয়ত কুা হয়। 

১৯৯৮  ােল কাক�েু কহ�ু আকিবু  ক রবাতে ু রকতেশাধ-  

১৯৯৮  ােল ভাুতীয় ে  াসাকহ ী আজাদ কাক�েুু ক ুীহ িা ুেষু উপু 

রখ  আ্িণ চালাে া শর কেুয তখ  ইকলয়া  কা�ীকু ুহ. ভাুতীয় 

ে  াসাকহ ীেক েপছ  ে্েক হািলা কুাু পকুক� া কেু। েসশ কেয়ক সাু 

পাকপ� কহ�ুেদু উপু হািলা কেু আহত কুায় তাুা তােদু কিবকা� স� 

কেু। 

ুে�ু সদেল ু�-  

২০০০  ােলু ২৫েশ েফ�য়াকুয ভাুতীয় ে  াসাকহ ীু কিাে�াুা দুই 

কা�ীুেক কসভ�কাুী “লাই  মস কে�াল” (LoC) েুখা মকত্ি কেু 

পাকক�া  শাক ত কা�ীেু রেসশ কেু এসং ে খা কাু ল জি �ােি গকল 

চাকলেয় ১৪ জ   াধাুণ  াগকুকেক হতদা কেু। তাুা রাসাু  িয় িু কলি 

েিেয়েদু মপহুণ কেু ক েয় রায় এসং এু িােঝ কত জে ু কছ� ি�ক 

মপুরাে� জেড়া হওয়া পাকক�াক  ৈ  দেদু কদেক ছুেড় িােু। তাু কঠক 
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পুকদ ইয ইকলয়া  কা�ীকু ুহ. তাঁু “৩১৩ ক�েগড” হেত ২৫ জ েক  াে্ 

কেু লক লাই  মকত্ি কেু  এসং ভাুতীয় ে  াসাকহ ীু  াকাইল ে �েু 

এক েগকুলা মকভরা  পকুচাল া কেু । ত া র া ই ি � য় া ন 

এ কজ ন অ ি ফ স া র ে ক আটক ক ে র এ ব ং ত া র 

এ র প র ও ই  অ ি ফ স া ে র র ক া ট া  ম া থ া 

স া ড়� ে র � দ শর ন ক র া  য়য় 0

1  

সা�াু পসবেতু গা�াকু- 

খুস �তই কাক�েুু এই সীু িুজাকহদ েসঈিা  ও শ�েদুেক আতংককত 

কেু তুলেল । তাঁু  েগকুলা মপােুশ  এি ই এক িা�ায় েপৗছালয ের কতক  

ভাুতীয় ে  ােদু এককি গর�পূণব ঘাকি দখল কেু ক েল । কতকল আজাদ 

কাক�েু আয়ে� ুাখা এই ঘাকিকি আ েল এককি পসবত রা এখা কাু ভাষায় 

সলা হয় “ভা�ুক পসবত” আু িুজাকহকদ ুা এিােক ডাকেতা “সা�াু পসবত” 

 ােি।  
                                           
1
 পাকক�াে ু রভাসশালী কজহাকদ  ংগঠ  েতহকুেক তােলসা  এু উিাু কিকডয়া কতৃবক রকাকশত এককি রস� ে্েক জা া 

রায়-  

“রখ  আ�াহু ক ংহ ইকলয়া  কা�ীকু ভাুতীয় সাকহ ীু এই জঘ দ কােজু ক্া জা েত পােু য তখ  কতক  আহত ক ংেহু 

িত হেয় উেঠ  এসং এু রকতেশাধ ে ওয়াু েঘাষণা েদ  ভাুতীয় সাকহ ী ে্েক। পুকদ  ২৬ েফ�য়াুী কতক   াকদাল 

এলাকায় ভাুতীয় সাকহ ীু উপু েগকুলা আ্ি  কেু । ৩১৩ জে ু ক�েগেডু ২৫ জ  সীু েরাো এককি ভাুতীয় সা�াু 

েঘুাও কেু ও তােত ে�ে ড ক েকপ কেু। একজ  েরাোু শাহাদাত ও  াতজ  েগা পূজাুীেক জাহা�ােি পাঠা ু পু তাঁুা 

একজ  ভাুতীয় কদােে েক জীকসত ে�মাু কেু। পেু ওই ভাুতীয় কদােেে ু িা্া ওই িৃত েিেয়েদু পকুসােুু  ািে  

কািা হয়। ওই  িয় তাঁু  া্ীুা ওই ঘি াু ছকস তুেল ুােখ �ৃকত কহে েস। পেু এই িা্া পাকক�া  ে  াসাকহ ীেক েদয়া 

হয়য রা তৎকাকল  ে  াসাকহ ীু রধা  পাুেভজ েিাশাুফেক েপশ কুা হয়। পাুেভর েিাশাুফ শহীদ ইকলয়া  কা�ীকুু এই 

সীু� রকােশু জ দ রশং া কেু এসং তাঁেক  গদ ১ লক রকপ েদয়া হয়। পাকক�াে ু প�পক�কায় ভাুতীয় কদােেে ু 

কািা িা্া  হ ইকলয়া  কা�ীকুু ছকস েদয়া হয়। হঠাৎ কেুই কা�ীকু িুজাকহদেদু িেধদ ইকলয়া  কা�ীকুু গর� েসেু 

রায়। তাঁেক একজ  সীু কহে েস গণদ কুা হয়য করক  িু লিা েদু হদয়েক শা� কেু  এসং  াহ  ও সীু� রদশবে ু 

িাধদেি তােদুেক গসবেসাধ কুা । কক� কতক  কখ ও দুক য়াকস েগৗুেসু জ দ  য় সুং তাঁু রভুু  �কি পাওয়াু েচিা 

কুেত । এুপু জাকিয়া িুহা�কদয়া ই লািাসােদু িাওলা া জাহু আহেিদ আলভী ুহ. ভাুতীয় ে  া কদােেে ু গলা 

কািাু পেক ফতওয়া েদ ।” 
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এই পসবতকি ভাুত ে্েক এককি রুেেু িাধদেি কসকজত হেয়কছল এসং এই 

পসবতকি খুস গর�পূণবয কাুণ এেত িুজাকহদগণ তােদু েরাগােরাগ সদস�া �াপ  

কেু রাু িাধদেি দখলকৃত কাক�ু উপতদকায় কিবুত িুজাকহদেদু  াে্ 

েরাগােরাগ কুা রায়। তাুপু  া-পাক ে  াদল স�ু� ও  হেরাকগতাু  ােি 

 ংগঠে ু আভদ�ুীণ কসষেয় হ�েকপ কুেত ্ােক।  

আপক  তােদু হ�েকেপু কসষয়িা সুঝাু জ দ এই ঘি া লক কুেস  ের 

তৎকাকল  ুাওয়ালকপক�ু কপব কিা�াু েজ ােুল েিহিুদ আহেিদয রায় 

ইকলয়া  কা�ীকু ুহ. এু ঘাঁকিেত েরত এসং ভ�াকিপূণব ভােস ভাুতীয় 

ে  ােদু কসরেে তাঁু  েগকুলা মপােুশে ু তাকুফ কুত। এই স ে ই  িয় 

রখ  ইকলয়া  কা�ীকু ুহ. ভাুতীয় ে  ােদু কসরেে তাঁু কারব্েিু তুে�। 

কক� ম�  িেয়ু িেধদই ইকলয়া  কা�ীকু ুহ. ে  াসাকহ ীু আ ল উে�শদ 

সুেঝ েফেল । এই স�ু� েভেঙ রায় এসং ইকলয়া  কা�ীকুু উপু কসচাু শর 

হয় এসং এু কাুণ হল এককি কক্ত কজহাকদ  ংগঠ ।  

কা�াহােু কসিা  হাইজদাক কুেল িাওলা া িা উদ আরহাুেক েছেড় েদওয়া 

হয় এসং কতক  পাকক�াে  চেল আে  । পাকক�াে  আ াু পুপুই িাওলা া 

িা উদ আরহাু তাঁু  ক েজু  ংগঠে ু এলা  কেু রাু  াি জাইেশ িুহা�দ। 

কা�ীু কজহােদু মে ক িুজাকহদ এই  তু  দেল েরাগ েদয়। েজ ােুল 

েিহিুদ ইকলয়া  কা�ীকুেক জাইেশ িুহা�েদ েরাগ কদেত সেল ও সেল ের  

সা�াু পসবেতু ঘাঁকিকি ভাুতেক েফুত েদওয়া হয় এসং কতক  রােত িাওলা া 

িা উদ আরহাুেক তাঁু  ে তা িাে  ও েগােয়�ােদু হােত চেল আে । এই 

 স ককছুু জ দ তাঁু  উপু মে ক চাপ রেয়াগ কুা হয়। কক� কতক  এ স 

কুেত ুাকজ হ ক  এসং েগােয়�ােদু এই চাপেক ম�াহদ কেু । এু ফেল 
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জাইেশ িুহা�েদু েরাোুা ইকলয়া  কা�ীকুু ুহ. এু ঘাঁকিেত আ্ি  

চালায়। ম দকদেক ভাুতীয় সাকহ ী ঘাঁকিু উপু রসল েসািা সষবণ কুেত ্ােক 

কক� পুা্িশালী আ�াহু কুদুেত ইকলয়া  কা�ীকু ুহ. েসেচ রা  কক� তাঁু 

মে ক  া্ী এই লড়াইেয় শহীদ হ  (আ�াহ তাঁেদু শাহাদাত কসুল কর য 

আকি )। এুপু এই ঘাঁকিকি ভাুতেক উপহাু কহে েস কদেয় েদওয়া হয়। 

গজুােি িু কলি গণহতদাু রকতেশাধ- 

২০০২  ােল গজুােি ভাুতীয় ে  াসাকহ ী কতৃবক  ংঘকিত িু কলি 

হতদারজেক েক  কেু ইকলয়া  কা�ীকু ুহ. ভাুত শাক ত কা�ীেুু আখ ু 

কদাে েিেে এক িাুা�ক রাণঘাতী মপােুশ  চালায়।  

এই মপােুশে  কতক  ৩১৩ কসে�ডেক দুইকি পৃ্ক দেল কসভ� কেু । 

আ্িেণু র্ি  াকুু েিাপ কহে েস ভাুতীয় ে  াসাকহ ীু েজ ােুলয 

ক�েগকডয়াু এসং ম দা দ উ পদ� কিবকতবােদু লকদসল সা াে া হয়। দু’জ  

েজ ােুল আহত হয়  ম্চ পাকক�া  আকিব পুপু কত কি রুেে িা� একজ  

ভাুতীয় েজ ােুলেকও আহত কুেত পােুক র এসং েসশ কেয়কজ  

ক�েগকডয়াু ও কে বল িাুা রায়। এিা কছল দীঘব কা�ীু কসেবােহ ইক�য়াু জ দ 

 সেচেয় আেলাকচত কসপক�কু মস�াগেলাু এককি।  

পাকক�া ী আকিবু  কাুাগােু- 

২০০৩ এ তাঁেক পাুেভজ েিাশাুুেফু উপু হািলাু কি্দা মপসাদ কদেয় 

ে�ফতাু কুা হয়। েরখাে  সা�সতা হল পাুেভজ েিাশাুুেফু উপু হািলাু 

 িয় ইকলয়া  কাক�কু িা� এল ও ক  পাু কেু  ও উপতদকায় রেসশ 
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কেু য েরখাে  কতক  জা�ুু িা�া এলাকায় ভাুতীয় ে  াসাকহ ীু উ পদ� 

কিবকতবােদু উপু হািলা কেু  ও মে কেক হতদা কেু ।  

আই এ  আই এু েজেল তাঁেক খুস িাুা�ক কি েদয়া হয়। তাঁেক এক সছু 

েজেল ুাখা হয় এি  এক কাুেণয রা কতক  কেু ক  এসং  ািকুক  ং�া তাঁু 

কসরেে ককছু রিা   া কুেত েপেু মসেশেষ তাঁেক েছেড় েদয়। কক� ২০০৫ 

তাঁেক আসাু কস া কাুেণ ে�ফতাু কুা হয়। হাজেত তাঁেক খুস িাুা�ক 

ক রবাত  ও মপিা  কুা হয়য রা েদেখ কহজসুল িুজাকহকদে ু উপু� এক ে তা 

সলেত সাধদ হয় ের ভাুত ও পাকক�াে ু েজেলু িেধদ েকা  পা্বকদ  াই। 

এই েলাকগেলা আিােদু কস�া  কেু  ায কাুণ আিুা কা�ীকু।  

মসেশেষ এক সছু ুাখাু পু এসং কাক�েুু কজহাকদ  ংগঠ গেলাু চােপ 

 ািকুক  ং�া তাঁেক েছেড় কদেত সাধদ হয়। পাকক�াক  ে  াসাকহ ীু ে�ফতাু 

ও ক রবাত  তাঁেক েভতু ে্েক েভেঙ েদয়। এসং কতক  ক েজেক কা�ীকু 

েরাোেদু ে্েক আলাদা কেু েফেল  এসং ককছু  িেয়ু জ দ ক �ুপ হেয় 

রা । 

উ�ু ওয়াকজকু�াে  কহজুত- 

২০০৫  ােল ক�তীয়সােুু িত আইএ আই  ISI) এু স�ীদশা ে্েক  

িুক�রাকমু পু হুকাতুল কজহাদ আলই লািীু এই দুদবা� কিা�াু িে  

কুেল  েরয আেিকুকাু চােপ পেড় পাকক�া  আকিব তাু ৯/১১ পূসবসতবী 
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মক�তীয় ে  া ৈ পুণদতায় কফেু েরেত এেকসােুই মকি হেয় পেড়েছয তাই 

কতক  কা�ীু েছেড় কজহােদু জ দ আফগাক �াে  রাসাু ক ো� ক েল । 1

2  

কতক  আফগাক �াে ু  াে্ ঘক � কছেল য েক  া কতক  ে খাে ই র্ি 

ে�ক ংরাম হ  এসং কা�ীেু আগিে ু পূেসব ১৯৮০  ােল কতক  আফগা  

কজহােদ লেড়কছেল । কােজই কতক  তাু পকুসাু হ উ�ু ওয়াকুকজ�াে ু পে্ 

রা�া কুেল । রা্কিকভােস তাু উে�শদ কছল  দােিা সাকহ ীু কসরেে 

আফগা  তাকলসা েদু হেয় লড়াই কুা।  

েগালেরাগপূণব সডবাু এলাকায় তাু �া া�কুত হসাু  ংসােদ ওয়াকশংিে ু 

কশুদাঁড়া েসেয় ের  এক শীতল পুশ সেয় েগকছল। তাুা জা ত েরয ইকলয়া  

কা�ীকু ুহ. তাু সদাপক মকভজতােক কােজ লাকগেয় আফগাক �াে ু 

মপকুপ� রুেেু কচ�েক আধুক ক েগকুলা রুেেু রপ কদেত  কি। ইকলয়াে ু 

মতীত েুকডব ে্েক এি  ধাুণাই েিেল। 

ে�াসাল কজহােদু ে তৃ�-  

রাইেহাক কতক  েরেহতু একিা দীঘব  িয়সদাপী আ�জবাকতক কজহাকদ ে িওয়ােকব 

 ক্য় ভূকিকা েুেখেছ য তাই তাু কচ�াধাুা ও দশব  কছল কভ�। ে িা শধুিা� 

কা�ীু �াধী তা আে�ালে ু িােঝই  ীিাসে কছল  া। ইক�য়াু কসরেে 
                                           
2 উিাু কিকডয়া কতৃবক রকাকশত এককি রসে� তাঁু উ�ু ওয়াকজকু�া  কহজুেতু রধা  কাুণ কহে েস লাল ি কজদ ও 

জাকিয়া হাফ াু িিবাক�ক ঘি াু ক্া উে�খ কুা হেয়েছ ের “জুলাই ২০০৭ এ লাল ি কজেদু ঘি া তাঁেক এেকসােু সদেল 

েদয় এসং তাঁু ক ুসতা ভাঙেত সাধদ কেু। ের ক ংহ তাঁু েসা েদু ুকাে্ব ক েজু জীস  সাকজ ুােখ ে  রখ  েদখল ের তাঁু 

ক েজু  াপাক ে  াুা তাঁু েসা েদু উপু এই ঝুলুি চালাল ও তােদু শাহীদ কুলয ে  হতসব হেয় েগল। েসা েদু 

শকুয়ােতু হকুি রকত�াপে ু ডাক েদওয়া এসং  াপাক ে  াদেলু  কতদকাু েচহাুা রকাশ পাওয়া ও তােদু জুলুি সৃকে 

পাওয়ায় তাঁু ি -িক�ে�ু মস�া এেকসােু পাে� েদয়। েসা েদু শাহাদােতু রকতেশাধ ক েত ও আ�াহ  �া  ুকা কুেত 

কতক  উ�ু ওয়াকরকু�াে  চেল রা । বু ে ক শ া  া দ া ে ত র  আক া ং খ া ি ন ে য় এ ই মু জ া ি  দ 

ি জ  া ে দ র ম  া ন ি শ � ক ি  ে স ে ব অ ে ন ক ি দ ন ে খ দ ম ত ক ে র ন য় এ ই এ ল া ক া 

স িত য ক া র মু জ া ি  দ য স�ু ও   ি্বক �াুা ভুা কছল। আ  াু ও িুজাকহেদু এই ম�ুত শহেু কতক  ৩১৩ 

ক�েগড আসাু  ংগকঠত কেু ।” 
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কা�ীেুু �াধী তা ুকায় তাু কজহাদ কছল এককি চাকলকাশক�ু  দায়য তেস 

তা ে�াসাল কজহােদু ধাুণােক  ুরকতক�ত কেু। কতক  পকুসাু হ উ�ু 

ওয়াকুকজ�াে ু এককি েছাি শহু ুািজােকু এককি সাকড়েত এে  উেঠ  এসং 

ে িােকই তাু ে�ক ং ে োেু পকুণত কেু ।  

কা�ীকু কছেল  একজ   হজাত ও ম াধাুণ রকতভা �� কিা�াু করক  

পুেুা ইক�য়াজুেড় ইক�য়া  ে  াসাকহ ীু কসরেে মেলৗককক ভূকিকা েুেখেছ । 

কজহাকদ জগেতু  াে্ তাু আক�ক  ব� কছল। রাু ফেলয শত শত ৈ  দ 

কা�ীেুু িয়দা  েছেড় আফগাক �াে ু উ�ু ওয়াকুকজ�াে  তাু ক কি পাকড় 

জিাল। এই েরাোুা কা�ীেু তােদু লড়াইেয় ই�ফা কদেয় উ�ু 

ওয়াকজকু�াে  কহজুত কেু এসং  দােিা সাকহ ীু কসরেে কজহাদ শরু জ দ 

রলত হেয় রায়।  

২০০৬  ােলু িােঝু কদেকই কা�ীকু ুকহিাহ�াহু ে  াদল  সাইেক 

মকভভূত কেু েদয়। তাু দেল পাকক�াক  ে  াসাকহ ীু মে ক মস ুরাম 

মকফ াু কছেল য এছাড়া একলি কজহাকদ  ংগঠ  ল�ু-ই-ৈতেয়দসাু রা�  

কিা�াু এসং ে ই  াে্ ISI এু ইক�য়া  ে েল ে�ক ংরাম তাু ক জ� ৩১৩ 

ক�েগড এু ে  ােদু ক েয় তাু কদা� গকঠত হেয়কছল। আল-কােয়দাু শাইখ 

িু�াফা আসুল ইয়াকজদ এসং শাইখ আসু ওয়াকলদ আ  াুী ও শায়খ ই  াু 

িত ভাসাদশবীুা ধীেু ধীেু ইকলয়া  কা�ীকু ুহ. এু ঘক � হেত ্ােক  এসং 

তাঁু কচ�াধাুায আদশব ও  িুেকৗশলেক রভাকসত কুেত ্ােক । এই আল-

কােয়দা শাইখুা এু আেগ  হুাকাতুল িুজাকহকদ  এুর ফজলুু ুহিা  খলীলয 

জাইেশ িুহা�াদ’ এু িা উদ আজহাু ও আ�ু�াহ শাহ িাজহাু  হ সহ 

কজহাকদ কিা�ােুু  াে্ আলাপচাকুতায় েগেছ  এসং ফেল তাঁেদু িে  এই 
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ভয় সেিূল কছল ের পাকক�াক  কজহাকদ কিা�াুুা েকা কদ  ISI এু সাঁধাধুা 

গক�ু সাইেু েরেত  কি হেস  া। তােদু মকভজতাু আেলােক তাুা এিাই 

িে  কুেত  েরয পাকক�াক  কজহাকদ কিা�াুেদু পেক ISI এু  ীিােুখাু 

সাইেু কগেয়  িুেকৗশল পকুচাল া ুীকতিত ম �স। তাুা এিাও জা েত  

ের �া ীয় উপজাকতেদু কিা�াুুা উপজাকতক ও প�ু  ঐকতেহদু কচ�াধাুাু 

কশকাু। তাুা আফগা  ককংসা প�ু   ীিা াু সাইেু ককছু কচ�া কুেত পােু 

 া।  

 িুেকৗশল- 

রাইেহাকয কা�ীকু কছেল  কভ� রকৃকতু। তাু এককি �জালা 

উ�াস ীশক�কসকশি ম�ু কছল। কতক  কা�ীেু ইক�য়া  ে  াসাকহ ীু কসরেে 

পাকক�া  আকিবু  াে্  হেরাকগতায় মতদ� ক �াসা  কছেল  এসং ে  কাুেণ 

পাকক�াক   িুেকৗশেলু  াে্ কতক  মতদ� গভীুভােস রু� কছেল । 

রাইেহাকয পাকক�া  আকিবু  াে্ তাু িূলদসা   হায়তা রদা কালী   িেয় 

কতক  রুেেকৗশল পকুচাল াু সদাপােু ক জ� কসকভ� মকভরা  পেকত রেয়াগ 

কেু । কতক  কছেল  একজ  রকৃত কচ�াকসদ। কতক  েিােিও মক�ুরসণ 

কছেল   া এসং গভীু কচ�াভাস াু েরককেত কতক  তাু ক োে� উপ ীত 

হেত । ুািজােক আল-কােয়দাু  াে্ তাঁু ের আলাপ হেয়কছলয তা তাঁু 

কচ�াধাুা  ীিা ােক কসে�াকুত কেুকছলয এসং আল-কােয়দা তাঁেক ক েজেদু 

িতাদেশবু উপেু আকস�াু কুল। আল-কােয়দাু ইকতহাে  কতক ই একিা� 

ম াুসয করক  তাঁেদু এতিা কাছাকাকছ আ েত েপেুকছেল । কেয়কিাে ু 

েভতেুই তাু পকুক� া ও কচ�াধাুা আল-কােয়দােক এতিাই মকভভূত কেু 

েফলল েরয তাুা ক অ ংেকােচ তাঁেক তাঁেদু মভদ�ুীণ  া্ীেদু কাতােু 
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 াকিল কেু ক ল। ২০০৭  ােলু িা্ায় কতক  আল-কােয়দা শুা ককিকিু 

একজ  �ায়ী ও পূণব  দে দ পকুণত হ । কতক  আল-কােয়দাু ে  া মকভরা  

শাখাু রধা  কহে েসও দাকয়�রাম হ ।  

েগাপ  মশুীুী ে  াসাকহ ী- 

েগাপ  মশুীুী ে  াসাকহ ী ত্া ল�েু কজল2

3 হল আল কােয়দাু এককি 

কসেশষজ কিিয রাুা পৃক্সীু তাসড় তাসড় েগােয়�ােদু েচােখ ধুলা কদেয় 

কজহাকদ কারব্িেক একগেয় ক েে। কসে�ু সড় সড় েগােয়�া  ং�া তােদু 

ধুেত মপুাগ হেয় েগেছ। েগােয়�ােদু ধুােছাঁয়াু সাইেু ্াকায় এই 

                                           
3 “েখাুা া  ে্েক কােলা পতাকাসাহী সাকহ ী” সইেয়ু েলখক উ� সইেয়ু ৬ মধদােয় ল�েু কজল  �েকব কস�াকুত 

কলেখেছ -  

“িু কলি কসে� আল কােয়দাু ্িসধবিা  আ�কস�া ী উপক�কতয তােদুেক উ�য়ে ু পুসতবী ধাপ আু� কুাু ম ুরাকণত 

কেু। েরখাে  পক�িা  িুেকৗশলীুা ম�ভােস কস�া  কেু আ কছল েরয আফগা -পাক সডবােু আল কােয়দাু কারব্ িই 

তােদু জ দ রধা  হিকক। এই  িেয়ু িেধদ আল কােয়দা তােদু ভকসষদত েকৗশল পকুক� া  ফল কুাু জ দয িু কলি 

কসে�ু কসকভ� মংেশ ে্েক রুে কসেশষজেদু জিােয়ত কুকছল। এই  িুকসশাুদুাই হেলা েগাপ  মশুীুী ে  াসাকহ ী 

(ল�েু কজলরয রা গঠ  হয় িু কলি কসে�ু কসকভ� মংেশ ে্েক রুে কসেশষজেদু �াুা । 

এ েগাপ   ংগঠ কি তখ ই গঠ  হয় রখ  িাককব ুা ম ুিা  কেু ের আফগাক �াে  আল কােয়দাু  দ দ ১০০ েসকশ হেস 

 ায আেুা ৩০য০০০ িাককব ে  া পাঠােল আল কােয়দা ও তােলসা েক  িূেল �ং  কুা রােস। 

সা�েস এ েগাপ  রকত�া কি কসকভ� রুে  ংগকঠত এলাকায়  আফগাক �া য পাকক�া য ইুাকয ে ািাকলয়ায ইেয়েি য ও  �াসদ 

ম দ আেুা রুেেক�র �িণ কেু -ভকসষদেত ই লািেক ুকাু জ দয  তু  েগকুলা েকৗশল ও  তু   ুত  রুেেক� রলত 

কেু । এই  তু  রজে�ু  াফেলদু এককি কাুণ হেে তােদু মকধকাংশই গমচু  ং�াু  জুদাকু ্াকেত  া পাুা। 

 দ দ িূহহ 

ইকলয়া  কা�ীকু  সতবিা  কসে�ু  সেচেয় ভয়�ু েগকুলা  িু  িুেকৗশল কসশাুদয রকত�াতা ৩১৩ ক�েগডর। 

হার  – রা�  পাকক�া  ে  াকিবকতবায তাকলসাে ু জ দ  তু  ধুে ু েগকুলা রুেেকৗশল রসতব  কেু । 

ক ুাজুক�  হা�া ী  কসখদাত আফগা   িুেকৗশল কসশাুদ জালালুক�  হা�া ীু পু�র  – কতক   সবজ কসকদত ভয়�ু তাকলসা  

�প – হা�া ী ে িওয়াকব এু ে তৃ� েদ । 

কজয়াউু ুহিা  ও িুহা�দ ে ক – আল কােয়দাু রকত আ ুগতদশীল  তু  রজে�ু তােলসা  কিা�াু। তাুা ক জ েগাে�ু 

উপু ম� আ ুগতদ  া ্াকাু রসণতা চালু কেু   তাকলসা েদু পুুাত  রজে�ু কােছ ক জ েগাে�ু আ ুগতদ কুাু 

রস তা কছলর।  তু  রজে�ু তাকলসা ুা রধা ত আুকস ভাষায় ক্া সেল এসং ম দ কােুা  আেগ আল কােয়দা ে তােদু 

রকত আ ুগতদশীল। 

আ েলয েগাপ  ে  াসাকহ ী এককি ম ি ীয় তরণ রজ� রাুা কখে া শাক� েদেখক   গত ৩০ সছু ধেুরয মশুীুী সদক�� 

 েগােয়�া  ং�াু ধুা েছায়া ে্েক িু�রয ১০০% আল কােয়দা িতাদেশব ম ুগতয রােদু একিা� উে�শদ – পক�িা ও 

জায়ক � আকধপতদ ে্েক েজরজােলি হ  কল িু কলি ভুখ� ুকা কুা।” 
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কসেশষজ কিিেক ল�েু কজল সা েগাপ  মশুীুী ে  াসাকহ ী েসলা হয়য 

কিা�াু ইকলয়া  কা�ীকু ুহিাতু�াকহ আলাইকহ এই ল�েু কজেলু র্ি 

 াকুু একজ   দ দ কছেল ।  

শাহাদাত সুণ- 

২০১১  ােলু একরেল ইউএ  ে�ি কডপািবেিে ে্েক েঘাষণা রদা  কুা হয় 

েরয ইকলয়া  কা�ীকু ুহ.  �েকব েকা  ত্দ রদা কাুীেক পুু�াু কহে েস ৫ 

কিকলয়  ইউএ  ডলাু রদা  কুা হেস। এসং এই েঘাষণাু পুয ওই সছেুু 

জুলাই িাে ইয পাকক�াে ু দককণ ওয়াকজকু�াে  আেিকুকাু ে�া  হািলায় 

কতক  শাহাদাত লাভ কেু ।3

4 

 

                                           
4 কসকসক ু  ংসাদ ম ুরায়ী- দককণ ওয়াকজকু�াে ু ম দতি রধা  শহু ওয়া া ে্েক ২০ ককেলাকিিাু দূেু লািা  �ােি 
শ্সাু ুােত ঘি া�েল এককি ে�া  ে্েক র্েি দুকি েকপণাণ েছাড়া হয়। এু ককছুকণ পু েছাড়া হয় আুও দুকি 

েকপণাণ। ে�া  হািলা চালায়য এেত ইকলয়া  কা�ীকু ুহ.  হ  য়জ  িুজাকহদ শহীদ হ । 

হকজু তৎকালী  িুখপা� আসু হা জালা কাকশ পাকক�া  েিকলকভশ  ে�শে  পাঠাে া এক কসসৃকতেত সেল য ‘আিুা ক ক�তয 

আিােদু আকিু  ে তার ও কিা�াু ই  কচফ েিাহা�দ ইকলয়া  কা�ীকু ও তাঁু স�ুুা শ্সাু ুাত ১১িা ১৫ কিক েি িাককব  

ে�া  হািলায় শহীদ হেয়েছ । আ�াহ তাঁু ি�ল কর ...আেিকুকা কশগকগুই পূণব রকতেশাধ েদখেত পােস। আিােদু একিা� 

লকদ আেিকুকা।’ 


